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Abstract: The aim of this thesis is to investigate how small 

organisations within the subject field health and training 

work with their environmental scanning. The main questions 

in this thesis are: How do the organisations work with 

business intelligence/environmental scanning? What is their 

environment like and of which parts does it consist? How 

extensive is their work with business intelligence/ 

environmental scanning? Which are their main fields of 

application and how is the work compiled practically? In 

order to answer these questions we have chosen to use a 

qualitative method, which in our case consists of two 

interviews with people in managerial positions within the 

health and training subject field. The result of the two 

interviews is presented in a compilation, and it is thereafter 

discussed and analyzed. We used an existing theoretical 

model and altered it in order to correspond to the aim of this 

research.  
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1. Inledning 
 

Läser du tidningen? Är du nyfiken och tar reda på saker du vill veta? Har du ett intresse 

som du håller dig uppdaterad på? Är svaret ja på minst en av frågorna, så 

omvärldsbevakar du. Omvärldsbevakning är så mycket mer än invecklade modeller och 

processer i flera steg.  

 

Omvärldsbevakning är positivt eftersom den kan hjälpa företag, små som stora, att följa 

utvecklingen av nya tekniker, vetenskapliga rön, ha uppsikt över konkurrenter och att 

marknadsföra sig på ett bättre sätt.  

1.1 Bakgrund till omvärldsbevakningen 
 

Omvärldsbevakning av olika slag har funnits länge. Idag talas det mest om organiserad 

omvärldsbevakning, men mycket av den omvärldsbevakning vi ägnar oss åt är 

omedveten och spontan. Det räcker med att läsa en tidning, prata med människor och se 

förändringar i omgivningen. Det är också omvärldsbevakning.
1
 När vi därefter urskiljer 

något extra intressant, då påbörjas en mer medveten och strukturerad 

omvärldsbevakning genom att försöka ta reda på mer om det som är av intresse. 

 

Omvärldsbevakning går under många namn, men oavsett vad vi väljer att kalla det, 

vilken modell eller teori fokus läggs på, så handlar det i grund och botten om en sak. 

Den saken är att omedvetet eller medvetet skaffa fram information om det som är av 

intresse eller det man är i behov av att veta. När det blivit sagt kan det konstateras att 

det som idag kallas för omvärldsbevakning är något som funnits länge. Behovet av 

information är inget nytt.  

 

En kinesisk general skrev för cirka 2500 år sedan ner sina tankar om krig, om vad som 

kunde vara skillnaden mellan att vinna och förlora. I sin bok betonade han att 

kunskapen om den egna kapaciteten kombinerat med kunskaper om motståndarna, är av 

yttersta vikt för att kunna besegra fienden.
2
 För att betona hur det ser ut idag, cirka 2500 

år senare, kan vi använda oss av generalens krigsfilosofi.  

 

För att ett företag eller organisation idag ska kunna utvecklas och bli konkurrenskraftigt 

är det viktigt att först och främst förstå sin egen verksamhet. Syftet, varför vissa saker 

görs och hur målet skall uppnås, är alla nödvändiga att förstå. Den andra viktiga saken 

är att veta vad som händer i omvärlden. En medvetenhet om den egna verksamheten och 

om omvärlden leder i sämsta fall till ingenting alls. I bästa fall leder det till en växande, 

välmående och konkurrenskraftig organisation eftersom de många gånger är beroende 

av uppslutning och/eller legitimitet från sin omvärld för att överleva.
3
  

 

                                                 
1
 Nelke, Margareta (2006) Bevaka din omvärld s. 5 

2
 Hamrefors, Sven (1999) Spontaneous environmental scanning: Putting  “putting into perspective” into 

perspective s 3-4 
3
 Jacobsen & Thorsvik (2002) Hur moderna organisationer fungerar s. 245 
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1.2 Problemformulering och syfte 
 

Syftet är att med hjälp av studien få en ökad förståelse för hur arbetet med 

omvärldsbevakning fungerar i träningsbranschen på en lokal nivå. 

 

Branschen som ligger i fokus för vår studie är träningsanläggningar med placering i 

Borås. Många anläggningar, inte bara i Borås, är små företag eller föreningar
4
 och deras 

resurser är ofta begränsade. Samtidigt har det hänt mycket på det här området de senaste 

åren.  

 

Många anläggningar har gått från att bara vara en plats dit man går för att träna och 

bygga muskler till att vara en organisation som riktar in sig på den övergripande hälsan 

hos kunder och medlemmar. Det här har gjort att vi anser att benämningen på branschen 

är svår, eftersom fokus flyttats från enbart träning till välbefinnande, både fysiskt och 

psykiskt. Träningsanläggning känns helt enkelt som ett för smalt begrepp när så stor 

vikt läggs både vid social samvaro och vid individuell träning. Det handlar idag om ett 

helhetstänk där både individens fysiska och psykiska hälsa står i centrum. I vårt fortsatta 

arbete kommer vi därför att benämna de organisationer vi arbetat med som 

friskvårdsanläggningar. Vi anser att det ger en mer rättvis bild av vad företagen och 

föreningarna idag arbetar med och strävar mot.  

 

Det vi ska göra är att undersöka hur två olika friskvårdsanläggningar i Borås arbetar 

med omvärldsbevakning. Det är dock en alltför diffus fråga för att besvara rakt av, och 

vi tar därför hjälp av några mindre och mer specifika. Dessa frågor tar upp hur 

friskvårdsanläggningarnas omvärld ser ut, vilka aktörer som finns, om det förekommer 

omvärldsbevakning, hur omfattande den i så fall är, hur den går till och vad den 

eventuellt används till. Frågeställningen ser ut som följer: 

 

 På vilket sätt arbetar friskvårdsanläggningar i Borås med omvärldsbevakning? 

o Hur ser omvärlden ut för de anläggningar som ingått i vår studie? 

o Hur omfattande är deras omvärldsbevakning? 

o Hur går den omvärldsbevakning som bedrivs till och hur används den? 

 

Med de här frågorna som grund hoppas vi kunna beskriva hur arbetet med 

omvärldsbevakning kan se ut i föreningar och mindre företag som arbetar i 

friskvårdsbranschen på en lokal marknad.  

  

                                                 
4
 Jacobsen & Thorsvik (2002) Hur moderna organisationer fungerar s 121 
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2. Metod  
 

Den här uppsatsen har en kvalitativ ansats eftersom syftet är att förstå och eventuellt se 

mönster i hur de utvalda friskvårdsanläggningarna arbetar med de frågor som hör till 

omvärld och omvärldsbevakning.
5
 Den syftar alltså inte till att dra några generella 

slutsatser av den undersökning som kommer göras. Någon presentation av deltagande 

organisationer kommer inte att göras då vi valt att anonymisera svaren eftersom de 

annars alltför enkelt skulle kunna härledas till en specifik organisation, något vi inte 

anser nödvändigt för undersökningens syfte. 

2.1 Urval 
 

Urvalet av deltagande friskvårdsanläggningar skedde med hjälp av en vanlig och 

praktiskt metod som kallas bekvämlighetsurval, som innebär att deltagarna valdes ut 

efter tillgänglighet.
6
 En lista med friskvårdsanläggningar i Borås fick vi fram med hjälp 

av sökfunktionen på www.hitta.se, webbplatsen är lik en telefonkatalog fast digital med 

kontaktuppgifter som bland annat kan sorteras på bransch. Population bestod av 21 

stycken organisationen som listades med hjälp av sökfunktionen på Hitta.se. Ett antal av 

dem valdes ut och förfrågningar om deltagande i vår undersökning skickades ut till 

olika anläggningar med hjälp av kontaktinformation på deras webbplatser. De som 

svarade att de ställde upp valdes också ut oberoende av storlek och företagsform, 

eftersom vi vill se hur de arbetar med de förutsättningar de har och de resurser de har 

tillgång till.  

2.2 Avgränsning 
 

En avgränsning till Borås gjordes i undersökningen, dels för att se hur de olika 

friskvårdsanläggningarna arbetar lokalt, men också för att vi redan innan vi skickade ut 

våra förfrågningar var medvetna om att en del av de dem enbart agerade på en lokal 

marknad.  

2.3 Informationsinsamlingen 
 

I och med att vår underökning är kvalitativ så uteslöt vi alternativet att skicka ut enkäter, 

då de är bättre lämpade för kvantitativa undersökningar där man oftast talar om siffror 

och frågor innehållande hur länge, hur ofta eller hur många.
7
 

 

Då vi sökte andra sorters svar använde vi oss istället av intervjuer. För intervjuerna 

skapades en mall med frågor
8
 som hade till syfte att vara ett stöd för oss. Inte för att 

följas till punkt och pricka, utan för att täcka upp det område vi valt att undersöka och 

därmed försäkra oss om att vi fick de svar vi behövde. Den här metoden för intervjuer 

tas upp i flera källor, bland annat i Pål Repstads Närhet och distans
9
 och i Jan Trosts 

Kvalitativa intervjuer.
10

  

                                                 
5
 Trost, Jan (2001) Enkätboken s 22 

6
 Hartman, Jan (2004) Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori s 243 

7
 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer s 14 

8
 Bilaga 1 

9
 Repstad, Pål (2007) Närhet och distans: kvalitativa studier i samhällsvetenskap s 86 

10
 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer s 50 
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2.4 Intervjuteknik 

Enligt Trost
11

 är det viktigt att skapa en balans i frågeomfånget och inte ställa för många 

frågor till respondenten, och vi anser att vi lyckats ställa ett lagom antal frågor som gav 

svar på det vi ville veta. Vid flera tillfällen gav respondenterna svar på andra frågor än 

de vi förberett och då lät vi dem fortsätta berätta och följde respondenternas tankegång. 

Vid intervjuerna valde vi att inte använda oss av bandspelare då det kan vara besvärligt 

att leta efter detaljer i det inspelade materialet, och dessutom är gester och kroppsspråk 

heller inget som kan fångas upp av en bandspelare.
12

 Vi delade upp intervjuuppgifterna 

mellan oss, en person ställde frågorna och den andra förde anteckningar. En fördel med 

att vi delade upp uppgifterna var att respondenten inte stördes så mycket av 

antecknandet som annars är vanligt då samma person antecknar och ställer frågor.
13

 

  

2.5 Intervjuupplägg 

 

Intervjun var upplagd efter trattprincipen, vi började ställa frågor på ett brett plan för att 

sedan smalna av och leda in frågorna mer strukturerat. Anledningen till att denna teknik 

användes var för att intervjuerna skulle utgå från respondentens verklighet och få svar 

som stämmer överens med verkligheten så som respondenten upplever den.
14

  

Inledningsvis bad vi våra respondenter berätta lite om deras verksamhet, när de sedan 

började tala så ställde vi frågor utifrån vad de svarade och ledde in dem på våra frågor. 

Frågeformuläret som vi utformat bestod av ett antal stödfrågor så att intervjuerna höll 

sig på det spår som var relevant för undersökningen. De flesta frågor var upplagda så att 

respondenterna kunde svara ja eller nej men med en följdfråga, förutom en som 

särskilde sig från mängden och var en hypotetisk fråga.
15

 Där presenterade vi ett 

scenario för respondenterna och frågade hur de skulle reagera om det tänkta scenariot 

blev verklighet. Den hypotetiska frågan var ett förtydligande för oss undersökare för att 

skapa oss en bättre bild av verkligheten så som respondenterna upplever den.
 16

 Som 

sista del i intervjun gav vi respondenterna en blankett där de själva fick fylla i de 

svarsalternativ som stämde bäst överens med deras uppfattning i frågan. 

 

När vi officiellt sagt att intervjuerna var över blev vi vid ett av tillfällena runtvisade i 

lokalerna och fick ta del av en mängd olika intryck, vid det andra tillfället gick vi själva 

runt. Så mycket mer information framkom inte men intrycket av anläggningen blev 

tydligare. Enligt Trost kan intressant information framkomma efter att intervjun är över 

då respondenten slappnar av.
17

 I vårt fall blev det ingen större diskussion efter 

intervjuerna, vilket delvis kan bero på att det rådde en viss tidspress med att bli klar 

inom den tidsram som fanns till förfogande. 

 

                                                 
11

 Trost, Jan (2005) Kvalitativa Intervjuer s 50 
12

 Trost, Jan (2005) s 54 
13

 Trost, Jan (2005) s 55 
14

 Repstad, Pål (2007) Närhet och distans: kvalitativa studier i samhällsvetenskap s 58 
15

 Bilaga 1 
16

 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer s 79 
17

 Trost, jan (2005) s 92 
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2.6 Analysverktyg 
 

För att analysera det material som samlades in används en av oss omgjord modell av 

Margareta Nelke. Den ursprungliga modellen som Margareta Nelke (2006) presenterar 

kallas för FIBAK, och består av delarna Fokusering, Insamling, Bearbetning, Analys 

och Kommunikation. För att denna på ett bättre sätt skulle användas med tanke på vårt 

syfte och våra frågeforlumeringar valde vi att korta ner den till FIA som först står för 

Fokusering och Insamling, och sedan för Analys, bearbetning och lagring.
18

 En närmare 

beskrivning av denna kommer att presenteras i kapitel 3. Värt att nämna är även att vi i 

del ett av FIA, Fokusering, valt att lyfta in Igor Ansoffs turbulensteorier.
19

 Detta för att 

få en bättre uppfattning om var hur friskvårdsanläggningarnas omvärld ser ut och vilka 

egenskaper den har.  

 

2.7 Kritiska reflektioner angående metoden 
 

Den första reflektionen vi gör är att vårt bekvämlighetsurval innebar att de 

friskvårdsanläggningar som deltog är tämligen olika, både vad gäller antalet 

medlemmar, arbetssätt och företagsform. Detta leder till att möjligheterna till 

omvärldsbevakning och stöd angående informationsinsamling skiljer sig åt ganska 

mycket, något som givetvis påverkar arbetet på det här området.  

 

Dessutom fanns vissa svårigheter med att boka tid för intervju då 

friskvårdsanläggningarna meddelade att de gärna ställde upp, men sedan inte riktigt 

ansåg sig ha tid att träffa oss. Det ledde till en kompromiss vi inte blev helt nöjda med, 

vi fick helt enkelt skicka våra frågor på e-post och hoppas på svar. Nackdelen med att 

skicka frågor per e-post är att chansen till spontana följdfrågor försvinner, och att 

respondenterna struntar i att svara. Det är lättare att ignorera e-postmeddelanden än en 

inbokad intervju.  

 

Då vi ursprungligen tänkt att studien skulle involvera fler friskvårdsanläggningar såg vi 

inget problem i att anonymisera svaren men ändå ge en kort presentation av de som 

deltog. Då vi i slutet fick plötsligt bortfall valde vi att ta bort presentationerna av 

anläggningarna då vi ansåg att det skulle bli alltför enkelt att utläsa vilken 

friskvårdsanläggning som sagt vad. 

 

Vad gäller validitet och reliabilitet av undersökningen kan vi säga att validiteten av 

undersökningen är god, vi lät våra respondenter rätta oss om vi missuppfattade ett svar. 

Att respondenterna har möjlighet att rätta sina svar kallas dialogisk validering,
20

 de har 

däremot inte haft möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar i efterhand. 

Eftersom respondenterna inte haft den möjligheten så finns alltid en risk att de anser att 

något behöver förtydligas eller ändras.  

 

                                                 
18

 Nelke, Margareta (2006) Bevaka din omvärld s.9 
19

 Ansoff. Igor (2010) Managing in turbulent environments, Igor Ansoff´s Strategic Success Modell 
20

 http://infovoice.se 

http://humanresources.about.com/mbiopage.htm
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Eftersom undersökarna vid en kvalitativ studie inte skall avgöra hur generaliserbart 

resultatet är kommer inte vi heller att göra det.  Resultaten bör vara tillämpbara för 

mikro- och småföretag
21

 med liknande förutsättningar som våra undersökningsobjekt. 

 

När det gäller reliabiliteten av undersökningen anser vi att respondenternas utsagor är 

trovärdiga. Vi har inte använt oss av några tekniska hjälpmedel vid intervjuerna. Vi 

anser att datainsamlingen gått rätt till efter de förutsättningar undersökningen haft.  

 

  

                                                 
21

 http://europa.eu/ 



- 11 - 

 

3. Tidigare forskning och litteratur 
 

I det här avsnittet kommer vi presentera tidigare litteratur och forskning som vi 

influerats av i skrivandet av vår uppsats. Under avsnittet litteratur kommer den mest 

centrala litteratur för arbetet att tas upp, och under tidigare forskning kommer vi ta upp 

tidigare forskning, främst sådant som studenter på högskolenivå författat. Därefter en 

artikel av Igor Ansoff, som var ursprunget till de turbulensteorier vi valt att använda 

som en av grunderna i arbetet. 

3.1 Litteratur 
 

Litteraturen vi i första hand använt oss av återfinns inom ämnet omvärldsbevakning, 

eftersom det är det område vi fokuserat på i vår uppsats. Ämnet är brett, med en rad 

olika definitioner och metoder. De böcker som i första hand använts är Hedin och 

Sandströms Företagets omvärldsradar: omvärldsanalys och fläckiga ugglor, Bengt 

Wahlströms Ordning & Oreda samt Margareta Nelkes Bevaka din omvärld. I den 

sistnämnda återfinns den modell som vi valt att modifiera och som sedan skall användas 

som analysverktyg. Bengt Wahlströms Ordning & Oreda ger bra förslag på sökmetoder, 

och även var man kan leta för att finna det som eftersöks. Hedin och Sandströms 

Företagets omvärldsradar är en bok som på ett enkelt sätt beskriver de områden och 

steg som ingår i arbete med omvärldsbevakning. 

 

3.2 Tidigare Forskning 
 

Vi har gjort flera försök att hitta tidigare forskning på området, men det har varit svårt. 

Att finna något inom omvärldsbevakning är förhållandevis enkelt, men i kombination 

med branschen vi valt blir det svårare. Att bredda sökningen både mentalt och tekniskt 

till omvärldsbevakning i små företag gjorde att vi fick bättre träffar, om än inte många, 

eftersom vår bransch har relativt speciella egenskaper. Ett antal resultat kan dock anses 

relevanta för oss. Undersökningarna som tas upp nedan är gjorda på kandidat- eller 

magisternivå, med undantag för Igor Ansoffs turbulensteorier som är gjorda på 

forskningsnivå. 

 

Vi fann bland annat en uppsats som gjorts på Högskolan i Borås och som handlade om 

just omvärldsbevakning, Business intelligence i små- och medelstora företag en studie 

av företag i fyrstadsregionen
22

. Den undersökningen var dock mer omfattande än vår 

och genomfördes 1998, vilket var innan datorerna gjorde ett ordentligt intåg hos 

organisationerna. Datorer fanns inte i samma utsträckning då som nu. Det märks bland 

annat i det frågeformulär som skickades ut till deltagande företag. Idag är datorn ett 

viktigt redskap när det gäller omvärldsbevakning, och därför anser vi att 

undersökningen idag inte kan ses som aktuell.  

 

En annan uppsats som kommer från Högskolan i Jönköping tar upp ämnet 

omvärldsbevakning hos landets golfklubbar. Uppsatsen har titel Omvärlden - oftare 

obevakad än bevakad, en kvantitativ studie av omvärldsbevakning bland svenska 

                                                 
22

 Torstensson, Peter (1998) Business Intelligence i små- och medelstora företag en studie av företag i 
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golfklubbar.
23

 Författarnas ansats är till skillnad från vår kvantitativ, men en viss 

jämförelse är möjlig då det handlar om just omvärldsbevakning i mindre organisationer 

som kanske har begränsat med resurser men många medlemmar/kunder. Deras syfte var 

att undersöka om omvärldsbevakning förekom hos svenska golfklubbar, och om så var 

fallet, hur den genomfördes. Det syftet påminner en del om det syfte som den här 

uppsatsen har. Slutsatsen av deras undersökning var att omvärldsbevakning sker i 

begränsad form, och resultatet var skiftande då många av golfklubbarna ansåg att 

omvärldsbevakning var viktigt, men bara en bråkdel av dessa hade någon form av rutin 

för hur det skulle gå till.  

 

En tredje uppsats vi väljer att ta upp är Omvärldsanalys i olika typer av organisationer, 

en jämförande studie av omvärldsanalysen i en kommun och ett företag
24

. Den bygger 

på en fallstudie där författaren har tittat på hur två olika organisationer arbetar med 

omvärldsanalys och sedan gjort en jämförelse mellan dem. Han har skapat en bild av 

vad det är för externa krav som påverkar utformningen av omvärldsanalys. Utfallet av 

undersökningen resulterade i en reaktionskedja som börjar med att det ställs krav på 

organisationerna från omvärlden, och utifrån omvärlden skapas sedan vision och/eller 

mål, därefter skapas omvärldsanalysens förutsättningar. Författaren har även undersökt 

en annan aspekt och det är informationskällorna som organisationerna använder sig av. 

Det konstateras att valet av källor är olika beroende på vilken bransch företaget verkar i, 

och att informationsbehovet täcks in med hjälp av de personliga nätverk som skaffats 

tillsammans med det dagliga nyhetsflödet och tidskrifter.  

 
Turbulensteorier av Igor Ansoff (1918-2002)

25
  har varit en viktig del i vårt arbete och 

varit till hjälp då vi kartlade friskvårdsanläggningarnas grad av utsatthet och 

informationsbehov. Ansoffs turbulensteorier är världskända och använda världen över, 

och har under flera år blivit prövade. Turbulensteorierna går ut på att företag skall 

försöka matcha sin strategi så att den samverkar med omvärlden. Ansoff har tagit fram 

fem nivåer av turbulens där man placerar in företagen i en av de olika nivåerna 

beroende på hur förutsättningarna ser ut för dem.
26

 En vidare beskrivning av 

turbulensidentifieringarna kommer göras under teoriavsnittet.  

  

                                                 
23

 Gustafsson, R, Nilsson, J, Olsson, C (2006) Omvärlden - oftare obevakad än bevakad, en kvantitativ 

studie av omvärldsbevakning bland svenska golfklubbar 
24

 Zandén, Christer (2003) Omvärldsanalys i olika typer av organisationer, en jämförande studie av 

omvärldsanalysen i en kommun och ett företag 
25

 Sign on San Diego News (2010) 
26

 Ansoff. Igor. Managing in turbulent environments, Igor Ansoff´s Strategic Success Modell. 
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4. Teori 
 

Att finna en universalmodell som passar in på alla organisationer och situationer är 

svårt. En anpassning av de modeller vi funnit har därför varit nödvändig för att skapa en 

modell som passar in i uppsatsen och dess syfte. Efter ett antal sökningar fann vi 

FIBAK- modellen, som med en viss modifiering utgjort basen i vårt arbete. FIBAK står 

för Fokusering, Insamling, Bearbetning, Analys och Kommunikation.
27

 De olika delarna 

i FIBAK är övergripande och lämnar stort utrymme för tolkning och därför har vi valt 

att korta ner FIBAK till FIA som då står för Fokusering, Insamling och 

Analys/bearbetning/lagring. Nedbrytningen av FIBAK till FIA har vi gjort på grund av 

att FIBAK innehåller delar som inte är relevanta för organisationer i den storlek vi valt 

att arbeta med och kan definieras som små eller mikroorganisationer.
28

 Våra 

organisationer har inte någon omfattande mängd information att arbeta med, det är 

oftast en person som sköter den omvärldsbevakning som finns, vilket ställer krav på att 

omvärldsbevakningsmodellen skall vara enkel och tidsbesparande. Eftersom de är av 

mindre karaktär så har de heller inte så många anställda, vilket har lett till att den sista 

delen i FIBAK, kommunikation, har tagits bort då en uttalad kommunikationsplan för 

deras målgrupp inte behövs. Bearbetning och analys har slagits ihop till ett steg i 

modellen då de två enligt oss bör ske parallellt.
29

  

 

Figur 1 nedan symboliserar de olika stegen i vår egenskapade modell FIA, som är en 

modifiering av FIBAK. Pusselbitarna längst upp till vänster symboliserar den osäkerhet 

och okunskap som råder innan omvärldsbevakningen startat. Genom modellen kan vi 

sedan följa de tre stegen, som avslutas med att osäkerhet och okunskap försvunnit och 

pusselbitarna har fallit på plats till en klar bild.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fasen fokusering har vi tagit in de tre delarna kartläggning av omvärlden, 

turbulensidentifiering med hjälp av Ansoffs teorier samt identifiering av 

informationsbehov. De här delarna är utvalda för att organisationen ska kunna se vilken 

dess omvärld är, hur turbulent och föränderlig den är samt se var informationsbehovet är 

                                                 
27

 Nelke, Margareta (2006) Bevaka din omvärld s.9  
28

 http://europa.eu/ 
29

 Nelke, Margareta (2006) Bevaka din omvärld s. 34 

Figur 1, egenskapad modell utifrån FIBAK-modellen av Margareta Nelke (2006) 
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som störst. I den andra fasen som är informationsinsamling tar vi upp sådant som kan 

vara bra att veta när information eftersöks, bland annat hur en sökstrategi ser ut. 

Analysfasen rymmer sedan bearbetning och lagring, där det sker analysering och 

sortering av den information som samlats in och är relevant för det informationsbehov 

som identifierades i första fasen. Där dras också eventuella slutsatser. Efter att 

bearbetningen är klar skall informationen lagras, det är den sista delen i FIA och handlar 

om lagring och informationssäkerhet.  

4.1  Fokusering 
 

Det första steget är indelat i tre mindre delar, där den första delen består av en 

kartläggning av omvärlden. De olika aktörerna som finns i omvärlden skall identifieras 

och analyseras, till exempel genom att besvara frågan om vilka av dessa aktörer som 

kan bidra med osäkerhet till den egna organisationen. De aktörer som anses kunna  

påverka organisationen markeras för att sedan kunna bearbetas.  

 

I del två av fokuseringsfasen skall en turbulensidentifiering göras, vars syfte är att öka 

förståelsen för vilket informationsbehov som finns och hur lång handlingstid 

organisationen har vid förändring.
30

  När omvärldskartan sedan är klar och eventuella 

turbulensområden har identifierats är det dags för del tre, som går ut på att ta reda på var 

informationsbehovet finns. 

4.1.1 Kartlägg omvärlden 

Att göra en noggrann kartläggning av omvärlden har stor betydelse för vilken nytta 

underrättelsearbetet i organisationen kommer att ha. Med omvärld avses organisationens 

kontext. Ibland är det inte självklart vilka aktörer som skall ingå i en organisations 

omvärldskarta, men om aktörerna kännetecknas av nedanstående bör de finnas med.
31

  

 

 Deras agerande kan påverka utvecklingen för den egna organisationen 

 Om de sporadiskt/ständigt driver igenom förändringar inom organisationens 

område/bransch 

 Trendskapare 

 Kollektiv förening med stark påverkan 

 

Omvärlden är ofta komplex och svårtolkad, vilket gör det svårt att täcka in allt som 

eventuellt skulle kunna påverka organisationen. Eftersom omvärlden är dynamisk och 

under en ständig förändring, bör tankarna inte låsas vid den bild som tagits fram. Ibland 

kan det vara bra att revidera det man tidigare kommit fram till i omvärldskartan.
32

 Med 

utgångspunkt i Hedin och Sandströms omvärldskarta för ett bilföretag har vi valt att 

modifiera och använda de delar som kan ses i figuren nedan.
33

 

 

                                                 
30

 Ansoff. Igor. Managing in turbulent environments, Igor Ansoff´s Strategic Success Modell. 
31

 Genf & Laurent (2008) Omvärldsanalys i praktiken s.28 
32

 Hedin & Sandström (2006) Företagets omvärldsradar: Omvärldsanalys och fläckiga ugglor s 30-34  
33
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Figur 2, omvärldskarta skapad utifrån Hedin & Sandström (2006) 

4.1.2 Igor Ansoffs Turbulensteorier 

Turbulensidentifiering används för att få en ökad förståelse för hur utsatt organisationen 

är. Om organisationen tenderar att befinna sig i en hög grad av förändring kommer 

informationsbehovet vara större. Turbulensidentifieringen är en hjälp till organisationer 

att förstå behovet av information. Ansoffs turbulensmodell består av fem olika 

turbulensnivåer,
34

 där den första nivån är en stabil omvärld med små förändringar, och 

den femte nivån är betydligt mer dynamisk med stora förändringar. På de tre första 

nivåerna kan en viss förutsägelse finnas om framtiden och överraskningarna är få.  

 

Nivå 1 Enformig omgivning  

Denna nivå karaktäriseras av en lugn omvärld där det inte händer så mycket. Händelser 

är lätta att förutspå, det finns tid att tackla förändringar i omvärlden. De vanligaste 

konkurrenterna är icke vinstdrivande företag.   

 

Nivå 2 Expanderande omgivning, växande 

I den här fasen växer företaget. Det som brukar karaktärisera ett ”nivå två” företag är att 

kraven oftast överstiger vad som kan presteras. Kundernas behov är ofta basala och icke 

differentierade på marknaden. Priset är avgörande vid inköp och effektivitet i 

organisationen är en nyckelfaktor. Organisationen påverkas av omvärlden, det händer 

mycket men på ett hanterbart sätt och många faktorer i omvärlden går på förhand att 

förutsäga. Det finns tid till reaktion för organisationen. 

 

Nivå 3 Förändrande omgivning, snabbt växande 

En organisation i den här fasen brukar utmärkas av att kunderna är köpkraftiga och 

väljer sina produkter/tjänster med omsorg samt jämför med konkurrenter. 

Nyckelfaktorerna skiftar från effektivitet i produktion till 

marknad/försäljningseffektivitet. Organisationen påverkas från många olika håll och det 

händer mycket i omvärlden. Förändringarna är ofta förutsägbara och reaktionstiden kort. 

                                                 
34
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Nivå 4 Rörig omvärld, svår att förutsäga 

En organisation som karaktäriseras av denna nivå verkar oftast på en global marknad, 

och influeras av utländska konkurrenter och ny teknologi. Kundernas krav på företaget 

ändras snabbt. Det är en vanligt förekommande nivå för många företag idag. Omvärlden 

förändras snabbare än vad företaget kan svara upp till och framtiden är mycket svår att 

förutspå. Komplexiteten och turbulensen i omvärlden gör det svårt för 

företag/organisationer att lyckas med enkla framgångsfaktorer som på nivå två och tre.  

 

Nivå 5 Överraskande omvärld, oförutsägbar 

Många tekniskt inriktade organisationer verkar på denna nivå.  Ny teknologi lanseras 

ständigt och bidrar till en turbulent omvärld där gårdagens produkter snabbt blir 

föråldrade. Överraskningar sker frekvent. Historiska styrkor kan bli svagheter, och 

strategier som en gång var lyckosamma är troligtvis inte det i framtiden.  

4.1.3 Identifiera informationsbehovet 

Efter att omvärldskartan skapats och nivån av turbulens fastställts skall en identifiering 

av informationsbehovet kunna göras. I steg ett var det önskvärt att göra en markering 

vid de aktörer som på förhand kunde ses som kritiska, för att sedan specificera det 

informationsbehov som föreligger hos de olika aktörerna. Om det inte finns någon 

kritisk faktor eller någon händelse som kräver direkta åtgärder kan en plan skapas för 

vad som behöver bevakas. En löpande omvärldsbevakning kan vara bra om man inte har 

så mycket tid att avsätta för ändamålet, men en avgränsning kan ändå behöva göras.
35

 

För att exemplifiera har vi markerat tre omvärldsfaktorer i modellen nedan. Med hjälp 

av omvärldskartan som skapades i föregående steg har informationsbehovet 

identifierats, och punkterna i figur 3 är exempel på möjliga källor för att täcka upp det 

behov som finns. När behoven är explicitgjorda och avgränsade skall insamlingen 

påbörjas som är nästa del i FIA:s process. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
35

 Genf & Laurent (2008) Omvärldsanalys i praktiken s 33 

Figur 3, egenskapad modell utifrån Hedin & Sandströms (2006) exempel på omvärldskarta 
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4.2 Insamling 
 

I det här steget påbörjas informationsinsamlingen och från föregående steg finns ett 

identifierat informationsbehov och en tydlig avgränsning i vad som skall undersökas. 

Nedan kommer först en inledning till informationsinhämtning som följs av tre olika 

strategier för hur en strategisk informationsinhämtning kan gå till.  

4.2.1 Om informationsinhämtning 

Att samla information behöver inte vara tidskrävande, allra minst när det finns en plan 

för vad som eftersöks och var informationen går att finna. En tumregel är dock att 

beslutsfattaren bör avsätta 5 % av arbetstiden eller 2 timmar i veckan till 

omvärldsbevakning.
 36

 Det är inte nödvändigt att avsätta all tid i ett sträck och att 

utnyttja den ”spilltid” som till exempel uppstår vid väntan på flyg, tåg och buss kan vara 

tillräckligt. Material, så som tidningar, är enkla att få tag på, och intressanta artiklar kan 

lätt rivas ut och sparas för senare läsning.  

4.2.2 Konsten att söka information 

Vad man bör tänka på är att inte söka för snävt eller för stort. Ibland har det som 

eftersöks ett enkelt svar, men ändå är det lätt att helt förlora sig i den mängd information 

som de olika källorna idag erbjuder. Den bästa tekniken och metoden för insamlingen 

baseras på det behov som finns och inledningsvis finns ett par fällor som bör försöka 

undvikas, en av dem är hemmablindhet som kan uppstå då ett informationsbehov 

identifierats. Av vana söks ett visst svar som kanske inte är det bästa för det behov som 

uppstått. Hemmablindhet innebär att bilden av omvärlden präglas för mycket av den 

egna verksamheten, vilket gör det svårt att undvika information som ”sticker ut”. Ett 

annat problem är att man letar information som bekräftar det man redan vet. 

Önsketänkande är också något som bör undvikas, det går ut på att man vill att det ska 

vara på ett visst sätt och tolkar informationen efter det. En effektiv omvärldsbevakning 

är en ständig balansgång mellan överskattning och underskattning. Det handlar om att 

våga se det okända, och samtidigt släppa lite på den fokusering som berör sådant som 

redan är känt.
37

  

4.2.3 Metoder för informationsinhämtning 

Det finns flera olika metoder att använda sig av när en informationsinhämtning skall 

påbörjas. Hedin och Sandström nämner följande tre: 
38

   

 

Mosaikmetoden 

Metoden går ut på att sökningen inriktas på ett visst område, utan att det finns en 

trovärdig hypotes. Efterhand som bitarna faller på plats kan en hypotes tas fram och 

sökningen bli mer målinriktad.  

 

Pusselmetoden 

Den här metoden bygger på en hypotes om omvärlden som kan liknas vid ett ofärdigt 

pussel, där bitar saknas och måste sättas ihop till en helhet. Pusselbitarna utgör delar i 

omvärlden som tillsammans skapar en helhet. Sökstrategin är strukturerad och en 

specifik företeelse söks, metoden är vanligt förekommande. Om sökaren inte har en klar 
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38
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bild av vad som eftersöks kan det vara en fördel att istället börja med mosaikmetoden, 

och därefter gå vidare till att ”leta pusselbitar”. 

 

Scanning 

Scanning är en bredare sökning än mosaikmetoden, eftersom den spänner över ett större 

område utan några uttalade avgränsningar. Scanning är en bra metod när ett relativt 

obekant område skall undersökas.  

 

4.3 Analys, bearbetning och lagring 
 

Analys och bearbetning av den information som samlas in bör delvis pågå parallellt med 

insamlingen för att hålla fast vid det behov som tidigare identifierats.
39

 Är 

informationen som framkommit rätt? Har sökningen och resultatet lyckats "stilla" det 

behov som fanns? Om sökningen inte känns relevant och behovet som identifierades 

inte lyckats stillas, kan det finnas skäl att gå tillbaka till steg ett för att ompröva den 

karta som togs fram. Kartan behöver inte vara helt felaktig men den kan behöva justeras 

för att kunna identifiera ett viktigt informationsbehov som glömts eller feldefinierats. 

Att regelbundet ompröva kartan är heller inget fel eftersom omvärlden är dynamisk och 

hela tiden förändras. Har däremot det som eftersökts fått ett svar bör insamlingen kunna 

ses som lyckad.  

 

Selektionen av inhämtad information bör vara en ständig process där den information 

som anses vara relevant kan sparas för att sedan analyseras. Det som inte anses vara 

relevant skall direkt sorteras bort så att informationsmängden inte blir onödigt stor. Det 

finns dock ett problem med selektionen, och det är att kunna bedöma vilken information 

som egentligen är den ”rätta”. Precis som i steg två är det lätt att fastna i hemmablindhet 

och leta bekräftande svar. Information som passar bra in i vår föreställning om hur 

världen skall te sig är lättare att ta till sig, eftersom den är trygg och känns igen. 

Obekväm information är svårare att ta till sig trots att den kan vara viktig och därför 

sorteras den omedvetet bort. Information som är av det obekväma slaget kan också vara 

svår att föra fram till beslutsfattare eftersom budbäraren är rädd att få skulden för 

innehållet i budskapet.
40

  

4.3.1 Hantering av informationsmaterial 

När materialet är insamlat är det dags att göra ett urval bland det som finns, allt kanske 

inte är relevant för analys. Informationen kräver olika analysinstrument beroende på vad 

för typ av information det är, och i vilket syfte den skall användas.
41

  

 

När sökningarna är gjorda och materialet är inhämtat och analyserat kan det vara 

lämpligt med en utvärdering av det funna materialet. Har sökningarna gett 

organisationen något? Har bevakningsområdena varit relevanta? Har informationen 

varit aktuell och uppdaterad? Har informationen gett tillräckligt för ett beslutsunderlag? 

Har arbetssättet fungerat?
42

 Genom att göra en utvärdering ökar förståelsen för 
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organisationens behov, och vad som skall bevakas blir mer tydligt. När bearbetningen är 

klar är det dags för lagring som är det sista steget i processen. 

4.3.2 Lagring (och åtgärd) 
Under den sista fasen i processen skall det inhämtade och analyserade materialet lagras 

och eventuellt användas för beslut. Allt material kanske inte behöver lagras, det finns ett 

antal aspekter som bör gås igenom innan lagringen kan påbörjas. Om materialet 

kommer behövas i framtiden så är det en god idé att på något vis spara den. Gärna på ett 

sätt som gör den enkel att återfinna. Finns det inte tillräckliga resurser eller behov för att 

ha en databas så brukar en god mappstruktur i datorn fungera bra.
43

  

 

Är det inte mycket information som skall lagras kan den arkiveras i pärmar. Nackdelen 

är att det är svårt att återfinna informationen, en god kategorisering krävs från den som 

skall arkivera i pärmar. Nyhetsartiklar kan dock vara en god idé att skriva ut eller 

kopiera till ett dokument, artiklarnas webbadresser ändras snabbt och kan vara svåra att 

återfinna.
44

  

 

Att spara på webben är också ett alternativ, där är informationen åtkomlig från flera 

datorer, vilket är ett bra alternativ om den skall delas mellan flera. Digitala 

anteckningsböcker kan vara en god idé, Google Notebook erbjuder till exempel en tjänst 

där text och länkar enkelt kan sparas för att sedan nås via inloggningskontot. Till 

programmet Notebook finns ett ”insticksprogram” som gör att det hela tiden är 

lättåtkomligt att snabbt göra en anteckning och sedan spara.
45

  

4.3.3 Informationssäkerhet 
Informationssäkerhetsaspekten kan vara viktig om det är känslig information som skall 

lagras. Affärshemligheter måste i största mån försöka skyddas från obehöriga, det kan 

vara information som bankuppgifter, framtidsplaner och strategiska dokument etc.
46

  

Många datorer är idag på ett eller annat sätt uppkopplade till något nätverk, något som 

ökar risken för att någon kan komma åt de känsliga uppgifterna.  I en undersökning som 

Hedin & Sandström presenterar uppgav 60 % av de tillfrågade att de hade utsatts för 

någon typ av informationsintrång, till detta tror man att det finns fler som inte vågat 

svara sanningsenligt eftersom företaget då visar upp att det är sårbart. Enligt Hedin och 

Sandström så bör alla företag/organisationer vara vaksamma mot denna typ av intrång 

oberoende storlek och bransch, då ett intrång kan få förödande konsekvenser.
47
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5. Sammanställning av intervjuer 
 

Friskvårdsanläggningarna ger överlag ett modernt intryck, det märks tydligt att de vill 

följa med i trendsvängarna vad gäller interiör och utbud.  Idag sätts ett stort värde på 

miljön som friskvårdsanläggningarna erbjuder. Det är inte enbart för träningen som 

människor idag väljer att träna, utan även för de andra saker som anläggningarna 

erbjuder som till exempel social samvaro, solarium, trevliga och moderna lokaler etc. 

Alla friskvårdsanläggningar erbjuder inte samma sak, de står för sina egna nischer mot 

något område, så stor individualitet råder på området. Det finns de som satsar mer på 

den sociala samvaron och de som väger över mot hälsan samt de som satsar mer på 

glädjen i att träna. 

 

En sak våra intervjuobjekt har gemensamt är att de har en vänlig inställning gentemot 

övriga friskvårdsanläggningar och ser dem hellre som medspelare än konkurrenter. De 

är väl medvetna om att de faktiskt konkurrerar om samma kunder/medlemmar men vill 

bestämt markera att friskvårdsanläggningarna står för olika saker som levererar olika 

värden. 

5.1 Materialet 
 

Det empiriska materialet väljer vi att presentera gemensamt, då vi under arbetets gång 

konstaterade att skillnaderna mellan våra deltagande friskvårdsanläggningar var så små 

att det utan vidare kunde sammanfattas till en gemensam redogörelse angående 

resultatet. Avvikande åsikter eller synsätt kommer ändå att framgå.  

 

Det första som presenteras är vilka faktorer i omvärlden som friskvårdsanläggningarna 

har att förhålla sig till och hur de ser på dessa. Med konkurrenter ville vi se hur de 

eventuellt påverkar varandra i deras sätt att arbeta. Kundunderlaget skiljde sig åt, och vi 

bad dem att försöka identifiera en ”typkund” hos just dem. 

 

Leverantörer är en faktor som möjligen låter lite konstig i sammanhanget, men vi valde 

att ta med den eftersom friskvårdsanläggningarna har maskiner av olika slag, försäljning 

och administration. Med politik avser vi att undersöka om det finns riktlinjer, lagar och 

rekommendationer att förhålla sig till, och om dessa i så fall har fokus på friskvården i 

sig eller om det mest handlar om allmänna lagar och riktlinjer för företag och 

föreningar. 

 

Med nya marknader/branschtrender avsåg vi att försöka se om de såg åt något speciellt 

håll vad gäller detta, eller om man helt enkelt ”tar det som det kommer”.  

5.1.2 Omvärldskartan 

Den omvärldskarta av Hedin och Sandström som tidigare presenterades har reviderats 

då vi insåg att ett par delar var mindre viktigare för den bransch vi valt att undersöka. I 

följande redogörelse har därför några områden strukits från den omvärldskarta som 

tidigare presenterades. 

 

Konkurrenter 

Ingen av de deltagande anläggningarna såg varandra som konkurrenter, utan hade 

inställningen att det är bättre att människor tränar än att de inte gör det alls. Gör de det 
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inte hos dem är det ändå positivt om de gör det någon annanstans. Ingen av dem såg 

heller alternativ träning, såsom till exempel träningsvideos etc. som direkta eller 

indirekta konkurrenter. En av de deltagande ansåg att deras största konkurrent var tv-

soffan. 

 

Kunder 

Trots affärsidéer som drar åt olika håll hade deltagarna svårt att identifiera en 

”typkund”. De ville helt enkelt inte låsa sig för mycket, utan målgruppen var, mer eller 

mindre, alla mellan 16-85 som ville komma (äldre och yngre förekom). Kunderna är 

vanligtvis bosatta i Boråsområdet. Tillgängligheten och att alla var välkomna var ett 

budskap som båda lyfte fram. Sedan är det vissa kunder som söker sig till de olika 

anläggningarna med anledning av de värden och extra utbud en specifik anläggning 

erbjuder. Förutom de enskilda kunderna försöker anläggningarna samarbeta med olika 

företag, exempelvis genom friskvårdsavtal med företag och organisationer. Vid 

förfrågan är de också gärna med vid diverse events och tillställningar. 

 

Leverantörer 

Som leverantörer identifierades några olika aktörer, som exempelvis 

maskinleverantörer, servicetekniker till maskiner, hyresvärdar, leverantörer av olika 

livsmedel och sportdrycker, kontorsmaterial etc. Leverantörerna fyller en viktig 

funktion då de maskiner som finns hos friskvårdsanläggningarna utgör en betydande 

roll i deras verksamhet.  

 

Politik 

Politik är inget som i nuläget har en stor påverkan på anläggningarna vad gäller 

riktlinjer för verksamheten. Men om det skulle komma rekommendationer/riktlinjer vad 

gäller träning och friskvård skulle anläggningarna ta efter dem om de har en betydande 

roll för verksamheten. Vi presenterade ett scenario för anläggningarna och frågade hur 

de skulle reagera om det kom ut riktlinjer som bevisade att stretching är skadligt för 

kroppen. Det var ett enhälligt svar att de skulle anpassa sig efter de nya råden oberoende 

om det blev lagstadgat eller inte, för kundernas/medlemmarnas välmående är viktigast. 

När det gäller politik/lagar som har störst inflytande över verksamheten är det regler och 

förordningar vad gäller småföretag och föreningar som har störst påverkan, exempel på 

lagar kan vara årsredovisningslagen och aktiebolagslagen. De lagarna har ingen särskild 

påverkan på friskvårdsverksamheten då de endast rör den administrativa/ekonomiska 

delen för att driva företag. Även föreningar har särskilda riktlinjer och lagar att följa för 

att få bedriva sin verksamhet. 

 

Nya marknader/Branschtrender  

Spaning efter trender är en process som sker sporadiskt. De vill förnya sig, men helst 

inom det område friskvårdsanläggningen är inriktad mot. Branschtrender är något som 

till viss del styr utvecklingen av verksamheten, eftersom kunder/medlemmar efterfrågar 

nya träningsmöjligheter och nya koncept. De önskemål som kunder/medlemmar har vill 

anläggningarna i största möjliga mån tillmötesgå.  
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5.1.3 Frågor 

Med våra frågor vill vi bygga vidare på den omvärldskarta som skissades, och även se 

hur friskvårdsanläggningarna arbetar med omvärldsbevakning mer konkret.  

 

Informationsbehovet och friskvårdsanläggningarna 

Den information som anses vara viktigast är vad som sker internt i organisationen, 

kundernas åsikter, hur statusen hos leverantörerna är och information som kan leda in 

organisationen på nya marknader. Politiska och lagreglerande beslut anses ha en viss 

påverkan. Om någon ny lag/förordning skulle gå igenom krävs en anpassning från 

friskvårdsanläggningens sida. 

  

Insamlingen 

Inhämtningen av den information som skall stilla informationsbehoven som finns 

internt i organisationen sker bl.a. genom att de ansvariga försöker hålla en god dialog 

med personalen. Kunderna/medlemmarna är också en viktig informationskälla som 

organisationerna försöker lyssna till. Många synpunkter på eventuella förändringar 

fångas upp av personalen, vilka i sin tur sedan för fram dem till de ansvariga. Det är en 

av anledningarna till att kommunikationen till den egna personalen anses vara så viktig.  

 

Leverantörer/service är den aktör som uppfattas som svårast att hantera eftersom den 

inte direkt går att styra enligt egna önskemål alla gånger då det är utomstående som 

sköter det. Genom att hålla en god kontakt med leverantörerna så kan dock 

informationsutbytet ske på ett bra sätt och eventuella problem förhoppningsvis klaras 

upp på ett smidigt vis. 

 

Det dagliga nyhetsflödet är en källa som används flitigt och enligt 

friskvårdsanläggningarna är det ett bra sätt att hålla sig allmänt uppdaterad om nyheter. 

Dagens Industri tillsammans med andra dagstidningar, radio/tv sändningar och internet 

tillhör de källor som ingår i den omvärldsbevakning som förekommer. 

 

Mässbesök sker ibland och där knyts kontakter och organisationen får tillfälle att visa 

upp sig. Under mässbesöken finns oftast en tanke om vad för information som skall 

inhämtas, den är dock inte alltid explicitgjord.  Studiebesök är även något som 

anläggningarna gör för att se hur andra anläggningar arbetar för att få inspiration till den 

egna friskvårdsanläggningen.  

 

Sunt förnuft är något som betonas när det gäller informationsinhämtning, den egna 

intuitionen är den som styr vad och när information skall inhämtas.  

 

Arbetet med omvärlden och omvärldsbevakning 

Ingen av friskvårdsanläggningarna anser att de ägnar sig åt någon uttalad 

omvärldsbevakningen även om de menar att det sker lite hela tiden, genom att de följer 

med i det dagliga nyhetsflödet. Det sker dock mest på en ”allmänbildningsnivå”. En av 

respondenterna uppgav att omvärldsbevakning förekommer, men mer på nationell nivå 

än lokal, organisationen tar dock del av den nationella omvärldsbevakningen och 

implementerar den i verksamheten på det sätt som bäst lämpar sig. Trots att det inte sker 

någon systematisk omvärldsbevakning så har den omvärldsbevakning som sker varit till 

nytta för friskvårdsanläggningarna. De är medvetna om att de måste vara underrättade 

om vad som sker i omvärlden eftersom de annars kan hamna i besvärliga situationer. 
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Nätverk är något som alla friskvårdsanläggningar ständigt söker sig till, det kan vara 

nätverk där ett samarbete sker mellan olika organisationer som exempelvis 

friskvårdsavtal på företag eller diverse evenemang där de ombeds vara med.  

Samarbete mellan organisationer är en vanlig form av nätverk där exempelvis 

organisationer och företag får förmåner vad gäller träning och i utbyte får 

friskvårdsanläggningen något av samarbetsorganisationen och på så sätt uppstår en 

ömsesidig vinning för båda parter.  

 

Personalen som har hand om de instruktörsledda passen ägnar sig i stor, om än möjligen 

omedveten, utsträckning av omvärldsbevakning då det gäller att hela tiden hålla sig 

uppdaterad om vilka nyheter som finns inom de olika områdena för träning. De hämtar 

inspiration på både internationell och nationell nivå till sina träningspass. Det föreligger 

en del licenser på olika träningspass så en vaksamhet på vad som är okej att använda i 

sina ”egna” träningspass krävs. När ett träningspass är förelagt med en licens krävs det 

att organisationen betalar för att få utnyttja träningskonceptet. Licenserna kan vara dyra 

och därför krävs en analys av vad kunderna efterfrågar för träningspass så att 

organisationen slipper onödiga utgifter på träningskoncept som ingen är intresserad av. 

 

Den svårighet med omvärlden som friskvårdsanläggningarna upplever som störst är det 

de själva inte kan råda över, som exempelvis service av gymmaskiner. Skulle en maskin 

gå sönder är det inte mycket annat de kan göra än att vänta på någon som kan komma 

och laga den, vilket kan leda till problem om det är en populär maskin som används av 

många. Fastighetsskötsel är också en svår del att hantera, då det måste gå via en 

hyresvärd som kanske inte alltid har lagt största prioritet vid just den lokal som 

friskvårdsanläggningen hyr.  

 

Informationslagring 

Det sker ingen särskild strukturering av information, utöver det som ingår i det dagliga 

arbetet och inte direkt härrör till omvärldsbevakning. En av anläggningarna hade hjälp 

av en större organisation, men på lokal nivå sker ingen större lagring av ny information. 

Mycket information lagras i huvudet hos de ansvariga, men om information anses viktig 

lagras det i någon form. Vilken den formen blir beror på vad det är för sorts 

information, vanligast är att det finns i pappersform.  

5.1.4 Turbulensidentifieringen  

Vi bad våra respondenter att placera in organisationen i den omvärldssituation som 

passade in på hur verkligheten såg ut för dem. Resultaten var snarlika då de placerade 

sig någonstans mellan nivå ett och nivå tre, något som innebär att anläggningarna anser 

att deras omvärld är tämligen enformig och stabil men ändå växande. Alternativ ett 

innebär en okomplicerad hemmamarknad där det som händer är lätt att förutse, och det 

finns gott om tid att reagera. Alternativ två innebär att det finns en viss påverkan utifrån 

men att det är förutsägbart och det finns fortfarande tid att reagera. Det anses hända en 

del, men det är på ett familjärt sätt. Den tredje nivån i turbulenstrappan innebär en 

snabbt växande marknad med en förändrande omgivning. 

 

Respondenterna på friskvårdsanläggningarna har placerat sig i början av 

turbulenstrappan, vilket stämmer överrens med den uppfattning som vi själva fått. Deras 

omvärld är inte helt stabil, men ändå ganska förutsägbar. De är medvetna om att snabba 

förändringar förekommer, men väljer att hantera dem vartefter de uppstår.   
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Friskvårdsanläggningarna anser sig vara i behov av information från omvärlden 

angående till exempel konkurrenternas aktiviteter. Trots att det ofta understryks att de 

vill ”köra sitt race” och inte spana för mycket på dem så sker det ändå. Att 

hemmamarknaden anses vara familjär är inte synonymt med att de inte är hårt utsatta för 

påverkan utifrån. Trots den vänliga inställningen till konkurrenter och inställningen att 

”köra sitt eget race” så är det ett faktum att de har konkurrenter. I och med att de arbetar 

lokalt konkurrerar de om samma kunder, och det gör att de trots allt blir utsatta för just 

konkurrens.  
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6. Analys och diskussion 
 

För att på ett enkelt sätt följa teorin har vi valt att presentera analysen i modellen FIA, 

som är en vidareutveckling av Nelkes FIBAK-modell.
48

 FIA står för Fokusering, 

Insamling och Analys/bearbetning/lagring och kommer att presenteras enligt samma 

upplägg som teorin. 

6.1 Fokusering 
 

Den första frågan som uppstår är givetvis om omvärldsbevakning är något som över 

huvudtaget förekommer hos de friskvårdsanläggningar som ingick i vår studie. 

Omvärldsbevakning verkar inte vara något som prioriteras bland de 

friskvårdsanläggningar vi intervjuat, men båda säger att de får tillräckligt med 

information från omvärlden
49

 Detta kan kopplas till den turbulensidentifiering vi bad 

respondenterna göra. Båda placerade sig på ett steg som innebär en stabil omvärld, med 

händelser som går att hantera vartefter de dyker upp. Placeringen tyder på att 

friskvårdsanläggningarna känner sig tämligen bekväma i den omvärld de verkar i, de 

medger dock att information från omvärlden är nödvändig för att de skall kunna driva 

sin verksamhet.
50

 

6.1.1 Omvärldskartan 

Tillsammans med respondenterna gjordes ett försök till kartläggning av deras omvärld 

med hjälp av Hedin och Sandströms omvärldsmodell.
51

 Som framgår av Figur 4 blev 

resultatet att vissa delar från den modell som presenterats tidigare plockats bort då de 

inte ansågs viktiga för friskvårdsanläggningarna. 

 

 
Figur 4, egenskapad modell utifrån Hedin & Sandströms(2006) omvärldskarta 
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Angående konkurrenter är det intressant att ingen av de som deltog ser andra 

friskvårdsanläggningar som konkurrenter, något som vi på förhand trodde att de skulle 

göra. Istället väljer de att se på varandra med något som påminner mer om ett 

vänskapsförhållande än ett konkurrensförhållande. Inte på så sätt att de samarbetar med 

varandra, utan genom att framhålla det faktum att det viktigaste inte är var människor 

tränar och umgås, utan att de faktiskt gör det. En av de deltagande menade att soffan var 

deras värsta konkurrent,
52

 och ska man se det som så att huvudsaken är att människor 

tränar så är det givetvis sant. Däremot kan vi inte helt bortse från att en av 

respondenterna arbetar på ett vinstdrivande företag. Då kan man förvisso ha målet att så 

många som möjligt ska träna, men inte nödvändigtvis hos dem. Samtidigt bör företaget 

gå med vinst och då finns konkurrenter vare sig man vill eller inte. 

 

Ingen av friskvårdsanläggningarna ansåg sig kunna definiera en ”typkund/medlem”, till 

exempel om en viss åldersgrupp är i majoritet. Inte heller siktade man på någon särskild 

målgrupp, utan alla som vill är välkomna. Den enda gränsen som egentligen finns är 

åldersgräns på anläggningarnas gym.
53

 Oviljan att beskriva en ”typkund” kan dels bero 

på att kundgruppen/medlemsgruppen faktiskt är så pass bred att det inte går, men också 

på att anläggningen inte vill ge sken av att rikta sig till en specifik målgrupp och då 

begränsa sig så att andra utanför målgruppen inte söker sig till anläggningen. Dock är 

det så att det ofta går att säga en del om både anläggningens image och dess 

kunder/medlemmar genom att besöka anläggningen eller dess webbplats. 

 

Området leverantörer är svårt, eftersom möjliga alternativ beror lite på vad man räknar 

som leverantörer. I vår studie valde vi att ta med allt från leverantörer av 

träningsmaskiner till pennor. Med avseende på leverantörer av träningsmaskiner 

inbegrep vi även service på dessa.  Här finns också den del av omvärlden som 

anläggningarna anser är svårast att hantera. Inte för att den är dynamisk och föränderlig, 

utan för att de är beroende av sina leverantörer.
54

 Eftersom detta är den mest 

svårhanterligaste biten enligt friskvårdsanläggningarna så borde detta vara en av de 

delar i omvärlden som man håller sig mest uppdaterad på. En god dialog med 

leverantörerna borde kunna minska den osäkerhet som leverantörerna idag eventuellt 

bidrar med i omvärlden. 

  

Olika politiska aspeker att förhålla sig till finns, men de allra flesta handlar om rent 

administrativa riktlinjer och lagar för hur företag och föreningar ska skötas. 

Träningsmässigt finns inga särskilda riktlinjer att följa, utöver till exempel 

säkerhetsklassning på maskiner och dylikt.
55

 Skulle det dyka upp 

rekommendationer/riktlinjer skulle anläggningarna anpassa sig om det anses vara 

nödvändigt.
56

 Att det finns en benägenhet till förändring om så kräver ser vi som något 

positivt eftersom de då också visar på att de kan ändra verksamheten utefter rådande 

omvärldsfaktorer. 
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Nya marknader är kanske det område som är svårast att hantera, då trender och liknande 

hela tiden kommer och går. Områden som trender och idéer kan komma från är till 

exempel mässor, tidningar, undersökningar och studiebesök.
57

 

Friskvårdsanläggningarna är medvetna om att de måste hålla koll på nya marknader så 

att de kan utveckla sin egen verksamhet och vara attraktiva för sina medlemmar/kunder. 

Om friskvårdsanläggningarna stannar av i utvecklingen och inte tar till sig nya 

branschtrender som kunderna efterfrågar finns det en stor risk för att de förlorar många 

medlemmar som kan få det nyaste på en annan anläggning till ungefär samma 

kostnadsmässiga uppoffring. Med det sagt så menar vi inte att om anläggningarna inte 

följer alla branschtrender så kommer de få den utgången att många kunder/medlemmar 

avslutar sitt medlemskap. Här gäller det att vara noga i övervägningen av vilken trend 

som skall anammas hos den egna anläggningen, i övervägandet bör faktorer som image 

och framtidsplaner finnas med när man beslutar om anläggningens fortsatta utveckling 

mot nya marknader och trender. 

 

 

Anläggningarna söker sig ständigt till nya samarbetspartners/nätverk där de kan 

samarbeta med andra utomstående, så som föreningar, företag och organisationer.
58

 Det 

här är positivt eftersom anläggningen dels kan få fördelar i form av gratis 

marknadsföring, då de syns mer och på så sätt ökar medvetenheten hos allmänheten om 

att de finns och vad de erbjuder. Denna del är förhållandevis enkel att arbeta med men 

kräver mycket arbete då det gäller att ständigt söka nya partners och behålla de som 

redan finns.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att när anläggningarna blir beroende av en annan 

part som skall utföra något så uppstår osäkerhet hos anläggningen då de själva inte kan 

påverka situationen. Att organisationerna skapat sig en medvetenhet kring vad för typ 

av informationsbehov som föreligger i organisationen är mycket bra eftersom det lägger 

grunden för hur informationsinhämtningen skall ske. 

 

6.1.2 Turbulensidentifiering  

Under nivå två i turbulensidentifieringen skriver Ansoff att företag på denna nivå ofta 

karaktäriseras av kunder vars behov är basala och icke differentierade på marknaden, 

samt att priser är avgörande vid inköp och effektiviteten är den faktor som leder till 

framgång.
59

  

 

Vi tror att det stämmer väl överrens med den situation som råder i organisationerna. 

Anläggningarna är väl medvetna om att de flesta kunder har basala behov och väljer 

anläggning efter pris, men det finns även andra faktorer som spelar in. Det faktum att 

man kanske har bekanta som är medlem på en anläggning kan vara avgörande för det 

egna valet.
60

 Därför är omvärldsinformation från kunderna, vad de tycker och tänker, en 

av de viktigaste i organisationen då friskvårdsanläggningarna säger sig vara nöjda om 

kunderna är det.  
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Mot bakgrund av vilken nivå friskvårdsanläggningarna tenderar att befinna sig på 

konstaterar vi att verksamheten ibland kantas av problem som rör omvärlden. De sker 

dock inte frekvent och kan för det mesta identifieras innan de uppstår, och det finns 

oftast tid till att tackla oväntade problem som dyker upp i omvärlden. Ibland sker det 

saker som kräver kort handlingstid, om då friskvårdsanläggningarna har en strategi för 

att tackla oförutsedda saker i omvärlden så är de redan ett steg före konkurrenterna i och 

med att de har en plan för att hantera det uppkomna problemet. Det är sällan ett problem 

av turbulenskaraktär går att förutspå men en plan för olika uppkomna problem 

underlättar arbetet med att tackla det på bästa sätt. 

 

Placeringen på turbulenstrappan och friskvårdsanläggningarnas syn på omvärlden bidrar 

givetvis till att de egentligen inte tycker sig vara i så stort behov av omvärldsbevakning, 

eftersom de anser sig ha tillgång till den information som för dem känns nödvändig.  

6.1.3 Informationsbehovet 

Genom den turbulensidentifieringen som gjordes med hjälp av Ansoffs teorier
61

 kan vi 

konstatera att anläggningarna inte befinner sig på en hög turbulensnivå vilket i sin tur 

avspeglas i informationsbehovet som då inte behöver ses som speciellt omfattande. 

Givetvis råder det ett grundläggande informationsbehov hos anläggningarna, för om 

organisationerna inte skulle veta vad som skedde i omvärlden skulle de inte lyckas 

bedriva någon verksamhet. Enligt oss är informationen om kunderna bland det 

viktigaste, för utan kunderna finns ingen verksamhet. Förvisso är det möjligt att 

anläggningarna i dagsläget har ett tillfredställande kundunderlag, men det betyder inte 

att de inte regelbundet måste arbeta med kundinformation. Kundernas krav på 

anläggningarna ändras i takt med nylanseringar av träningsinstrument/pass och andra 

anläggningar som upprustar och förnyar sig. 

 

Kundernas krav på anläggningarna leder oss in på nästa informationsbehov som finns, 

vilket är information om nya marknader och branschtrender. Anläggningarna säger att 

de jobbar mycket med branschtrender och försöker hålla sig väl uppdaterade på detta 

område, och att de är medvetna om hur pass viktig denna information är.
62

 Enligt oss 

har de därför på sätt och vis ett uttalat område att bevaka. Att genomföra regelbundna 

kundundersökningar bland medlemmar/kunder kan tillfredställa det behov av 

information organisationerna har när det gäller kunder. När det gäller nya 

marknader/branschtrender så är det en god idé att följa med i samhällsutvecklingen 

genom det dagliga nyhetsflödet och vad som försiggår i de sociala medierna, som idag 

satt en stark prägel på mode/trender. De olika medierna är en bra grund till allmännyttig 

information, men sen krävs givetvis mer branschspecifikt information från andra källor. 

Genom att anläggningarna är uppdaterade på vad som sker i omvärlden kan de skapa ett 

försprång gentemot konkurrenter och behålla de kunder/medlemmar som finns men 

även skaffa nya. 
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6.2 Insamling 
 

I och med att våra friskvårdsanläggningar precis som golfklubbarna i undersökningen 

från Högskolan i Jönköping,
63

 inte bedriver någon särskild omvärldsbevakning är det 

svårt att se hur de arbetar med själva insamlingen. Någon målinriktad insamling verkar 

inte ske i något förebyggande syfte, utan information samlas in vid behov. En specifik 

metod är i det närmaste omöjligt att fastslå, då en anläggning i stort sett läser tidningen 

och är nöjd med det, medan en annan har ett större intranät till hjälp. Det används dock 

mest vid behov, och att läsa tidningar och hålla sig allmänt uppdaterad om vad som 

händer anser vi är en scanningmetod,
64

 eftersom det oftast inte finns ett uppsatt mål 

(som det bör göra med pusselmetoden). Dessutom verkar just denna scanning inte 

enbart rikta in sig på den specifika branschen, och därför stämmer inte heller 

mosaikmetoden. Dessa tre metoder som Hedin och Sandström presenterar anser vi kan 

ses som ett pussel, där scanningen kanske är det svåraste då det är ett pussel som man 

varken vet motiv eller storlek på. Mosaikmetoden
65

 anser vi skulle kunna ses som ett 

pussel där både motiv och storlek är känt, och själva pusselmetoden är ett pussel utan 

ramar men med ett känt motiv. 

 

Anledningen till att anläggningarna inte bedriver någon uttalad insamling av 

omvärldsinformation tror vi beror på tidsbrist och att de har svårt att se nyttan av en 

planerad omvärldsbevakning. Ett tidsbesparande knep enligt Wahlström
66

 för 

omvärldsbevakning är att skaffa sig ett anteckningsblock och skriva ner tankar och 

funderingar under ”spilltid” som uppstår, och med spilltid menar vi den tid då man 

exempelvis väntar på tåg, buss eller flyg. Förslagsvis kan man göra det till en vana att 

riva ut intressanta artiklar och spara kompendier och broschyrer man kommer över för 

att gå igenom dessa och skriva ner funderingar när det finns lite tid över. En annan 

metod för den som har ont om tid för omvärldsbevakning är att gå igenom webbsidor på 

exempelvis eftermiddag/kväll innan dagens arbetspass tar slut, då det ibland kan finns 

ett par minuter över men ingen tid till att påbörja något nytt.
67

 Dessa minuter kan räcka 

långt vid spontansökningar och kan leda vidare till nya tankegångar. Detta verkar dock 

inte vara något som deltagande anläggningar ägnar sig åt i någon större utsträckning, 

men något som vi kan rekommendera om det råder en stor tidsbrist. Bättre med en 

någorlunda planerad omvärldsbevakning än ingen alls enligt vårt tycke. 

 

Eftersom friskvårdsanläggningarna söker efter nya spår och trender inom branscherna 

kontinuerligt så ägnar de sig åt omvärldsbevakning, även om den inte är uttalad. Om 

bevakningen är medvetandegjord så finns fördelar att uppnå, som effektivitet och 

marknadsfördelar. All bevakning är bra, men om en planerad omvärldsbevakning sker 

kan den även ge anläggningarna mer. Den tidsbesparande metoden räcker för de som 

anser sig ha stor tidsbrist men ändå vill ägna sig åt någon sorts bevakning. Trender är 

svåra att förutse då de slår igenom plötsligt på marknaden och kräver att företagen 

snabbt anpassar sig. Därför är det till ett företags fördel att spana efter trender och hålla 

sig uppdaterad inom sin bransch. Vissa trender som väntas få ett kraftigt genomslag 
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behöver inte alltid få det, fördelen med att vara medveten och beredd på förändring är 

att företaget kan skapa sig handlingsplaner innan något får genomslagskraft. 

 

Några som mer eller mindre alltid samlar in information är personalen som arbetar med 

träningspass.
68

 Om beslutsfattaren/beslutsfattarna klargör för personalen vilken nytta 

anläggningen kan dra av att de håller sig uppdaterade på trender så kan ett försprång 

skapas gentemot konkurrenter och friskvårdsanläggningen blir då mer handlingskraftig 

vid förändringar. Genom att beslutsfattaren ger detta ansvar till de anställda så har även 

trycket på beslutsfattaren minskat då de inte behöver ha koll på allt. En övergripande 

helhetssyn är viktig, men inte på någon detaljnivå. Respondenterna har vid intervjuerna 

uppgett att de spanar och samlar in information sporadiskt på en internationell nivå för 

att vara medvetna om det senaste, men säger också att det inte hämtas så mycket 

inspiration från denna nivå eftersom det kan skilja sig stort i vad som är gångbart hos 

kunderna internationellt, nationellt och lokalt.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det hämtas in information från många olika 

håll. Trots att anläggningarna inte säger sig bedriva någon egentlig omvärldsbevakning, 

vill vi hävda att de faktiskt gör det, men på ett omedvetet sätt. För att medvetandegöra 

och effektivisera det hela bör man bestämma sig för vilka källor som är viktigast, och 

bevaka dessa med nödvändig intervall, eller möjligen efter behov. Dessutom kan man 

göra det till en vana att anteckna intressanta saker och även spara intressanta texter, 

eftersom till exempel hemsidor kan ändra information och texter när som helst. I mindre 

företag kan det också vara till hjälp att involvera flera anställda så att inte en ensam 

person behöver ha ansvar för allt. 

 

6.2.1 Friskvårdsanläggningarna och källor  

Det gick inte att slå fast att en viss källa användes betydligt mer än någon annan, utan 

både intern och extern information i tryckt, elektronisk och verbal form förekom. 

Möjligen skulle man kunna påstå att den typ av information som oftast återvinns 

kommer från det dagliga mediala nyhetsflödet. Dagens industri nämns som en 

informationskälla som dagligen läses, nyhetssändningarna som ges ut via radio och tv 

tillhör också den dagliga underrättelsen.
69

 Från det mediala nyhetsflödet finns inte 

mycket branschspecifik information att hämta, så kompletteringar sker ibland i form av 

mässbesök, branschtidningsläsning, nätverkssammankomster etc.
70

  

 

Det var ingen som nämnde medlemstidningar eller interna tidskrifter som möjlig 

informationskälla. Små företag och föreningar har kanske inte själva sådana tidningar, 

men det kan vara intressant att undersöka vad större företag och föreningar har på 

området.  Av Hedin och Sandström
71

 får man reda på att många interna tidskrifter 

arkiveras på Kungliga Biblioteket och det kan vara en intressant källa för 

konkurrenterna. Det kan dock vara tidskrävande att kräva in tidskrifter från Kungliga 

Biblioteket, men det skulle kunna vara ett alternativ någon gång per år. 
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6.3 Analys, bearbetning och lagring 
 

En uttalad analys av funnen information finns inte hos anläggningarna idag,
72

 men en 

outtalad analys pågår ständigt hos de som omvärldsbevakar. Information inhämtas i stor 

utsträckning på ett omedvetet plan som sedan analyserna i huvudet på den som inhämtat 

informationen.   

 

Som vi tidigare nämnt är anteckningsblocket ett bra alternativ till de som inte kan 

bedriva en uttalad omvärldsbevakning och analys. Ett annat tidsbesparande knep är att 

lämna över befogenheter till personalen att samla information, vilket har många 

fördelar, bland annat minskar risken för att fastna i hemmablindhet då flera personer 

bidrar med olika syner vilket i sin tur kan resultera i nya infallsvinklar.  

 

Eftersom respondenterna ägnar tid till bevakning som anses vara allmännyttig 

information har de tillgång till material även om de inte alltid utnyttjar det. Ibland 

”springer de på” artiklar som kan vara av intresse för analys. Informationen är inte alltid 

branschspecifik men kanske på något vis kan relatera till de friskvårdsaktiviteter 

anläggningarna ägnar sig åt. Dessa artiklar kan vara bra att spara för senare 

bearbetning.
73

  

6.3.1 Lagring 

Informationen lagras i många fall inte på ett strukturerat sätt, utan det mesta av 

informationen återfinns i huvudet på respondenterna.
74

 Ett riskfyllt sätt att lagra 

information på eftersom den lätt kan glömmas bort.  

 

Vi tror att anläggningarna skulle kunna ha nytta av en strukturerad lagring, ingen 

omfattande utan en som är anpassad efter deras verksamhet. Datorer är något som alla 

har tillgång till så en god mappstruktur i datorn kan räcka långt. Denna skulle 

exempelvis kunna delas upp i ämnen som ”allmänt”, ”studiebesök”, ”planering”, 

”trender” etc. 

 

Om en beslutsfattare skulle välja att ge personalen fler uttalade instruktioner angående 

informationsinsamling, finns möjligheten att det resulterar i mer material att analysera 

och strukturera. I takt med att informationstillströmning ökar växer också behovet av en 

mer strukturerad lagring för att inte informationsmaterialet ska bli övermäktigt att 

hantera. En analys eller bearbetning kommer bli nödvändig för det inhämtade 

materialet, annars finns det ingen mening med att ägna sig åt en mer planerad 

informationsinsamling då den kommer tappa sitt syfte om ingen på något sätt bearbetar 

den. 

 

Vad gäller säkerhetsaspekten menar Fransson
75

 att det är viktigt att lagra eventuellt 

känslig informationen så att inga obehöriga kommer åt den, och att alla lagringssätt har 

sina för- och nackdelar. Med tanke på hur många företag som blir utsatta för någon typ 
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av intrång så bör säkerhetsaspekten vara noga övervägd vid lagring.
76

 Viss information 

som kräver hög sekretess, till exempel bankuppgifter och framtidsplaner förvaras 

säkrast på en dator som har ett fullgott spionskydd (som hindrar obehöriga att ta sig in i 

datorn). Enligt undersökningen som Hedin och Sandström
77

 presenterar uppgav närmare 

60 % av de tillfrågade att de någon gång blivit utsatta för ett informationsintrång, vilket 

visar att risken att en obehörig tar sig in i datorn är relativt hög. 
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7. Slutsats 
 

Vår slutsats kommer att presenteras genom att vi besvarar de tre frågor som ställdes till 

stöd för vår övergripande fråga i vår problemformulering, avslutningsvis kommer vi ge 

svar på huvudfrågan.  

 

Friskvårdsanläggningarnas omvärld består i första hand av kunder/medlemmar, 

konkurrenter och leverantörer av olika slag. Oavsett vilken vinkel man väljer att se det 

från utgör kunderna/medlemmarna själva grunden i verksamheten, eftersom den inte 

skulle existera utan dem. Från den här delen av omvärlden kommer också mycket 

information, förslag och åsikter. Konkurrenter är något de själva säger att de inte ägnar 

så mycket uppmärksamhet åt, dessutom är åsikten att de ska ses som samarbetspartners 

istället för konkurrenter. Friskvårdsanläggningarna har det gemensamma syftet att 

människor ska träna och må bra. Vi anser dock att det är en omöjlighet för 

friskvårdsanläggningar att inte se varandra som konkurrenter, eftersom man konkurrerar 

om samma kunder. Huruvida anläggningen är en förening utan vinstintresse eller ett 

vinstdrivande företag är av mindre betydelse. Den del av omvärlden som ansågs vara 

mest ”besvärlig” är sådant de själva inte kan råda över. Med det menar vi att de till 

exempel inte kan styra över trender och dylikt, och att de är beroende av till exempel 

reparatörer om något går sönder.  

 

Den omvärldsbevakning som bedrivs sker oftast som någon form av allmänbildning, i 

övrigt handlar det mest om att söka information man vet att man behöver och inte sådan 

som kanske kan komma att behövas i framtiden. Detta gör att behovet ofta styr 

insamlingen, och då finns redan en tanke bakom vad informationen ska användas till, 

oavsett vilket område det handlar om. Metoden för den omvärldsbevakning som 

genomförs är enkel, då det mest handlar om att scanna till exempel nyhetsflödet. De 

gånger behovet styr har vi fått uppfattningen att man redan på förhand har en tanke om 

var svaret kan sökas. 

 

Vår studie har visat att de friskvårdsanläggningar som ingått i studien inte hade någon 

omfattande omvärldsbevakning, varken tidsmässigt eller i omfång. Det vi i samband 

med detta bör minnas är att anläggningarna anser att de har den uppsikt på omvärlden 

som de anser att de behöver.  

 

Den övergripande frågan i vår undersökning var på vilket sätt två olika 

friskvårdsanläggningar i Borås arbetar med omvärldsbevakning. Vi anser att resultatet 

visar att det inte bedrivs någon omfattande omvärldsbevakning, utan den sker allt 

eftersom problem eller frågor dyker upp. Däremot finns det en medvetenhet om att 

information kontinuerligt bör inhämtas från omvärlden för att organisationen ska kunna 

överleva. Ett regelbundet inhämtande av information sker dock inte, utöver att följa det 

dagliga nyhetsflödet och eventuellt söka information som organisationen behöver.  

Nätverk/samarbetspartners har nämnts som en viktig del av omvärlden, och gynnar 

organisationerna till exempel genom att synas vid olika events. Utöver detta är 

kunderna/medlemmarna det viktigaste inslaget i friskvårdsanläggningarnas verksamhet 

och kan sammanfattas i ord som beskriver båda de deltagandes åsikt ”Är 

kunderna/medlemmarna nöjda är vi nöjda”. 
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9. Bilaga 1 
 

 

Omvärldskartan 

 

 
Konkurrenter 

 

 

Indirekta konkurrenter 

 

 

Kunder  

 

 

Underleverantörer 

 

 

Politik 

 

 

Nya marknader/Branschtrender  
 

 

Teknik 

 

 

 

 

 

Scenariofråga: 

Om det skulle komma fram nya rön om att stretchning är dåligt före träning, skulle ni då 

anpassa er efter det om det bara var en rekommendation och inte något lagstadgat?  
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Intervjufrågor 
 

1. Tycker ni att företaget omvärldsbevakar?  

Om ja, vem gör det?  

Hur ofta? 

 

 

2. Tycker ni att ni har en planerad omvärldsbevakning? 

Om ja, har ni nytta av den? 

Om nej, tror du att ni skulle kunna ha nytta av den? 

 

 

3. lagrar ni funnen information? (i exempelvis mappar på datorn eller i pärmar) 

 Hur går lagringen till i så fall till? 

 

 

4. Arbetar ni med omvärldsbevakning i förebyggande syfte? 

Om ja, hur? 

 

 

5. Letar ni aktivt efter trender? (Var letar man? Frågar man kunder, spanar på 

konkurrenter, går på mässor eller läser tidningar) 

 

 

6. Samarbetar/nätverkar man med andra företag?  

 

 

7. Vad gör Ni för att ”sticka ut”? (vad är speciellt för just Er verksamhet) 

 

 

8. Tycker ni att det är svårt att hantera någon del av er omgivning? 

 Om ja, vilken? 

 

 

9. Är ni medvetna om företagets informationsbehov?(internt och externt) 

 

 

10. Hur mycket tid ägnar ni åt frågor och problem som rör omgivningen? 
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Vilken information är viktigast för er? 

o Vad som sker internt 

o Kundernas åsikter 

o Konkurrenternas aktiviteter 

o Leverantörer 

o Nya marknader/trender 

o Politiska effekter 

o Annan information ____________ 

Hur skaffar ni den information ni anser att ni behöver? 

o Genom nätverk 

o Genom leverantörer 

o Internt från anställda/ inom koncernen 

o Från kunder  

o Dagstidningar/Branschtidningar 

o Mässor/evenemang 

o Internet 

o Radio/TV 

o Köper information/analyser/sammanställningar 

o Annat sätt___________  

Ansoffs turbulensmodell enligt Hedin och Sandström 
Placera in ditt företag i den omvärldssituation där det passar bäst 

Steg 1 

 Hemmamarknad okomplicerad,  

 Händer inte mycket 

 Lätt att förutse  

 Gott om tid att reagera 

Steg 2 

 Påverkan utifrån 

 Händer en del men ganska familjärt 

 Förutsägbart, tid till att reagera. 

Steg 3 

 Påverkan från många olika marknader 

 Många händelser i omvärlden 

 Relativt förutsägbart men ont om tid 

Steg 4 

 Mycket stor påverkan från många marknader 

 Hög förändringshastighet 

 Svårt att förutsäga, mycket ont om tid 

Steg 5  

 Global påverkan 

 Plötsligt nya förändringar 

 Mycket hög förändringshastighet 

 Synnerligen svårt att förutsäga, synnerligen ont om tid 


